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STRESZCZENIE

Definicja choroby:

Zespół  Christiansona  jest  bardzo  rzadką,  syndromiczną  postacią  deficytu  intelektualnego, 

charakteryzującą  się  małogłowiem,  głębokim  opóźnieniem  rozwoju  lub  jego  regresem, 

obniżonym  napięciem  mięśniowym,  nieprawidłowymi  ruchami  i  drgawkami  o  wczesnym 

początku.

Epidemiologia:

Częstość występowania zespołu Christiansona jest nieznana. Jest to niezwykle rzadki zespół i 

do tej pory opisano 6 rodzin (obejmujących mniej niż 30 osób, głównie z Norwegii). 

Opis kliniczny:

U chorujących pacjentów płci męskiej opisywano głębokie upośledzenie umysłowe, małogłowie, 

brak  rozwoju  mowy,  rożnego  typu  padaczkę  o  wczesnym  początku,  nieprawidłowe  ruchy, 

opóźnienie rozwoju i obniżone napięcie mięśniowe. Do objawów należą również oftalmoplegia, 

ataksja tułowia lub chodu, dystonia ze stereotypowymi ruchami rąk, częste uśmiechanie się z 

epizodami nieprowokowanego śmiechu, spektrum zaburzeń autystycznych, otwarte usta, obfite 

ślinienie się i trudności z połykaniem, refluks żołądkowo-przełykowy i szczupła sylwetka ciała. 

Niepełnosprawność intelektualną opisywano u niektórych nosicielek.

*Etiologia:

W zespole tym zidentyfikowano różne mutacje typu nonsens i delecje genu SLC9A6 (Xq26.3). 

Gen  SLC9A6 koduje  białko  6  wymiennika  sodowo-wodorowego  (NHE-6),  które  reguluje 

endoluminalne  pH  we  wczesnych  endosomach  i  kieruje  białka  niezbędne  do  utrzymania 

wypustek dendrytycznych.

Metody diagnostyczne:

Rezonans magnetyczny (MRI) uwidacznia różne cechy zespołu, w tym poszerzenie zbiornika 

wielkiego,  powiększoną  komorę  czwartą,  zbiorniki  móżdżkowo-mostowe  i  nadmóżdżkowy, 
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niedorozwój/zanik móżdżku (głównie robaka) i mostu, poszerzenie komór i poszerzenie szczelin, 

związane z atrofią mózgu i obecnością wąskiego ciała modzelowatego. W zwojach podstawnych 

chorujących  osób  stwierdzano  podwyższone  stężenie  kwasu  glutaminowego/glutaminy.  Do 

potwierdzenia rozpoznania konieczne jest wykonanie badania molekularnego,

*Diagnostyka różnicowa:

Diagnostyka  różnicowa  obejmuje  zespół  Angelmana,  ataksję  rdzeniowo-móżdżkową  typ  29 

(zob. te hasła) i inne postaci niepełnosprawności intelektualnej sprzężonej z chromosomem 

X.

Diagnosyka prenatalna: 

Prenatalne  badania  genetyczne  są  możliwe  w  przypadku  znanej,  występującej  w  rodzinie 

mutacji.

Poradnictwo genetyczne:

Dziedziczenie wydaje się mieć charakter semi-dominujący sprzężony z chromosomem X.

*Leczenie:

Nie ma żadnego specyficznego leczenia, jedynie wspierająca opieka. 

Rokowanie:

Rokowanie jest złe, donoszono o przedwczesnych zgonach w wieku 25-30 lat.
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 
European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe” 

Ten dokument jest  prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych.  Zawarte  w nim 
informacje  w  żadnym  przypadku  nie  mogą  zastąpić  fachowej  opieki  medycznej 
wykwalifikowanych  specjalistów i  nie  powinny być  wykorzystywane jako podstawa do 
diagnozowania lub leczenia. 
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